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De Koetaische naam is mam p a u of mam p oh; nap p on g is een andere naam, 
dien wij wel eens hebben hooren noemen en die meer langs den benedenloop van de Mahakam 
in gebruik schijnt te zijn. De Bandjareezen spreken van i I oen g of i I oen g-i I oen g, dat 
men hier ook zeer veel hoort; trouwens door de sterke Bandjareezen-immigratie is het 
Koetaisch hard op weg om te verbandjeren. 

Al~ wij zien, hoeveel namen er al in gebruik zijn voor een plant, die hier eerst sedert be
trekkelijk kort voorkomt, dan komt de vraag op, hoe of wel zoo'n naam ontstaat en zich verbreidt. 
Blijkbaar ontstaat een dergelijk woord plotseling en veibreidt het zich heel snel. Het schijnt 
bij de taalvorming te gaan als bij de planten- en dierenwereld . Bij vele woorden is een geleidelijke 
verandering, zoowel naar den vorm als naar inhoud en beteeken is waar te nemen, zij maken een 
evolutie door, die zich langs stamboomlijnen laat vervolgen. Terwijl andere eensklaps en met 
een sprong, als het ware als een mutatie, op de wereld komen. Vereischt schijnt in elk geval, dat 
men met het betreffende voorwerp vaak te doen krijgt, zoodat de behoefte aan een aanduiding en 
naamgeving zich telkens doet gevoelen . Nu, dat is hier bij de Eichhornia het geval. De maleische 
bevolking, die voor een groot deel van en aan en op het water leeft en zich goeddeels alleen 
per prauw verplaatst, ondervindt er voortdurend hinder van en leert de plant terdege kennen. 
Ue Javaan daarentegen zal er wellicht nog geen eigen benaming voor hebben. 

Naar ons werd verteld zit in sommige kreken in de buurt van Bandjermasin de 
Eichhornia zoo stijf opeengeperst, dat men er een paar planken overheen legt en zoo van 
den eenen oever naar dm anderen kan komen . 

Vermelden wij ten slotte nog even, dat de asch van deze plant een hoog gehalte 
aan kalium bevat , zoodat in de oorlogsjaren bij het toen bestaande gebrek aan kalizouten 
waat voor Duitschland vrijwel het monopolie op de wereldmarkt bezit, het denkbeeld naar 
voren is gekomen , om o. a. kalizouten ook te bereiden uit de asch van de Eichhornia . 

Tenggaron f! , April 1925 H. WITKAMP, 

KORTE MEDEDEELINGEN. 

Het Maleische Waterhert.- Op den 15den Augustus j . I. schoot ik in de nabijheid van de kampong 
Pertoentoengan in het landschap Bedagai (afd . Deli en Serdang) een ma nn etjes-exemplaar van het Maleische 
Waterhert (Cervus equinus l, dat een lengte bleek te hebben van 2.30 M., en een hoogte van 1.33 M. 

VAN BALEN's Dierenwereld van Insulinde opslaand, vond ik voor de afmetingen resp. 1.90 M. en 1.15 M. 
Ik weet van deze herten nog te weinig af om te kunnen oordeelen of mijn exemplaar een reus was of dat 
VAN BALEN te kleine maten opgeeft. De Inlanders beweerden dat dit een bijzonder groot exemplaar was 1). 

Het gewich r werd door mijn twee mede-jachtgenooien geschat op een kleine 200 K.O.; zij kwamen 
· aan dit getal omdat 6 man het dier met moeite hadden kunnen pikelen . terwijl zij allen verzekerden dat 
iedere twee man van hen met gemak een pico t rijst zouden kunnen verplaa tsen . 

Het dier was, zeer dun behaard, een plek aan de keel was zelfs geheel niet behaard. Kleur grijszwart 
pooten van binnen en onder, buik, keel en billen wit. Ieder zwart haartje had een wit ondereind . Ee~ 
gewei had het dier (nog) niet. 

Ik schoot het dier iets boven het linkerschouderblad met kleine loopertjes, zooals veel voor de 
varkensj acht worden gebruikt. Het schot was niet direct doodelijk, doch no g ± 75 M. werd door het dier 
afgelegd alvorens neer te storten. Ofschoon een kogel of grootere loopers te prefereeren ware geweest, 
blijkt een schot met deze kleine loopertjes dus toch nog voldoende uitwerking te hebben, ondanks de 
grootte van het dier. E. B. KIEL. 

1) Cervus equinus wordt beschouwd als ondersoort van de Engelsch-lndische C. unicolor, welke 
laatste een hoogte van 1.60 M. bereikt; de Sumatra-vorm blijft daar veelal beneden. Een exemplaar 
van de door den Heer KIEL opgegeven maten is zeker als een groot individu te beschouwen. 

K.W . D. 
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Een reusachtige pisang-tros.- Heeft de Heer JACOBSON ons in de tweede aflevering van dezen 
jaargang het een en ander verteld omtrent suikerriet van reusachtige lengte, dat door de bevolking in 
Koerintji en de Ophir-distrikten wordt verbouwd, thans wil ik de aandacht der lezers vestigen op den 
pisang-tros van geweldige afmeting, welke hieronder is afgebeeld. Nadere bijzonderheden over dezen 
tros kan ik den lezers helaas niet geven; de afbeelding is gemaakt naar een briefkaart, die ik onlangs 
te Singapore aan boord van het S. S. Treub van een daar rondscharrelt:nden Klingalees kocht. Aan 
den wiskunstig aangelegden lezer zij het verder 
pvergelaten te berekenen, hoe lang deze formidabele 
tros moet zijn geweest. 

Heeft iemand wel eens meer een dergelijken 
abnormaal langen pisang-tros gezien? 

Medan, Maart 1925. V.d . M.M. 

Naschrift. -Jaren geleden zag ik er een in den 
aanplant van den gouvernements-pomoloog WES
TEN DORP op Tjikeumeuh , Buitenzorg. En de naam 
plus beschrijving zijn onlangs verscher;~en in de reeds 
in dit tijdschrift aangekondigde aflevering III van 
BACKER's Handboek voor de Flora vanjava. Brengen 
bij alle andere gekweekte en ook bij de hier in het wild 
voorkomende soorten de onderste (bij de neerge
bogen bloeiwijzen dus hoogste) sisirs de vruchten 
voort, en bevatten de talrijke, na deze vrouwelijke of 
tweeslachtige bloemen uit de groote schutbladen 
te voorschijn komende sisirs slechts mannelijke 
bloemen, zoo is bij deze Musa chiliocarpa BACKER 
(= duizend vruchtige pisang; Inl. namen: pisang 
seribo e, mal.; gedang sèwoe, jav.) de rang
schikking om gekeerd. Hier zijn de bloemen der eerste 
6 à 9 si sirs manlijk of onzijdig, terwijl alle volgende 
vrouw elijk zijn en zeer regelmatig vrucht zetten in 
bijna zonder eenige tusschenruimten elkaar opvol
gende si sirs. In 1903 vestigde Dr. HUNOER in Teys
f!1anni a de aandacht op een door hem te Buitenzorg 
gekweekt exemplaar, in October 1901 uit Garoet,
waar de plant op een Inlandsch erf voorkwam,
overgebracht. De bloei begon in juni 1902, en in 
December daaropvolgend had de vruchttros reeds de 
respectabele lengte van 1. 96 M. bereikt, en nog 
waren alle bloemen niet tot ontwikkeling gekomen. 
In den djantoeng werden namelijk nog 179 bloemen 
geteld. Dr. HUNOER heeft ook de vruchten laten 
tellen, zoodat de wiskunstig aangelegde lezers Musa chiliocarpa BACKER, naar een prentbriefkaart. 
weinig eer kunnen inleggen met berekeningen van 
de hier afgebeelde tros. Dat indertijd ook ten toon gestelde exemplaar droeg niet minder dan drie 
duizend zevenendertig (3037) vruchten . 

De herkomst van deze pisang-soort is niet bek.end. Op Java wordt ze hier en daar aangeplant. 
Wie kent er vindplaatsen buiten de genoemde? Volgens inlichtingen aan Dr. HUNOER verstrekt, werd 
de pisang se rib oe toentertijd ook in de omgeving van Semarang wel gekweekt. J. B. 

Vleermuizen.- Op een tocht in het Kedirische vond ik in onderaardsche gangen twee soorten vleermuizen, 
waarvan elke soort haar eigen gang van ongeveer 2 à 21

/ , M. hoog en 1 M. breed bewoont ; ze hangen er 
achter het gedeelte nabij den ingang, waar de zwaluwen nestelen. Door de gangen stroomt een paar voet water. 

De eene soort, Miniopterus schreibersi NATT., met roodbruinen onderkant en betrekkelijk kleine oortjes 
bewoont een gang, die behalve door den vrij breeden ingang, aan het andere eind nog door een breede 
schacht met de buitenlucht in verbinding staat; deze schacht ligt ongeveer 140 M. van den ingang af; 



160 

er is dus een vrij goede luchtverversching in het vleermuizenverblijf. Bij een inspectie van deze gang, 
waarhij gebruik gemaakt werd van een acetyleenlantaarn voorop en een flambouw achteraan, vlogen de 
opgeschrikte dieren naar beide zijden weg, dus zoowel tegen het licht in als van het licht af, waarbij 
zij herhaaldelijk tegen ons aanbotsten, zoodat wij onze oogen met arm en hand beschermen moesten; 
sommige bleven zelfs wel even aan den hoedrand hangen of trachtten langs onze ruggen naar boven 
te kruipen. 

De andere soort, Hipposiderus bicolor TEMM., met witten onderkant en veel grootere ooren bewoont 
een gang, die nog geen 300 M. van de eerste verwijderd is en er vrijwel parallel mee loopt; beide gangen 
zijn vrijwel oost-west gericht. In tegenstelling met de eerste gang, kon bij deze g ang geen andere verbinding 
met de buitenlucht gevonden worden dan de ingang. De luchtverversching is er dan ook veel slechter, 
hetgeen duidelijk bleek, toen ongeveer 60 M. van den ingang de flambouw uitging en alle lucifers, die 
aangestoken werden, dadelijk na ontvlamming doofden; daar de acetyleen-lamp nog helder licht gaf, 
werd in de vlam van deze laatste een kaars aangestoken. De kaars brandde even met kleine vlam, scheen 
één moment nog op te zullen halen, maar ging na enkele seconden uit. Een onderzoek met lucifers wees 
uit, dat niet alleen dicht bij den bodem, doch ook even onder de zoldering zeer weinig zuurstof was; 
met de ademhaling was ons nog niets opgevallen, wel kregen wij het wat warm en bleek het ons, dat het 
een tiental meters terug in eens heerlijk frisch was . Het merkwaardige in het gedrag van onze witbuik
vleermuizen was nu, dat zij van het begin af aan vóór het licht uitvlogen en slechts bij uitzondering 
probeerden het li~ht te passeeren, in ieder geval bot ste geen enkel dier tegen ons aan, terwijl toch 
zoowel de hoeveelheid vleermuizen . als ook de vrij g~laten passage in de beide gangen niet merkbaar 
verschilden . Wel bleven verscheidene dieren rustig hangen tot wij gepasseerd waren om dan naar buiten 
te vliegen. Degene , die voor ons uitvlogen, keerden wel nu en da n terug om dan echter weer dieper de gang 
in te gaan. Ook daar, waar wij een langer oponthoud minder raadzaam achtten wegens de duidelijke zuur
stofarmoede van de lucht. vlogen de dieren heen en weer-vóór het lichtschijnsel uit-nog verder de gang in. 

Elk der beide gangen werd tweemaal geïnspecteerd met ongeveer een week tusschenruimte; steeds 
vertoonden de gedragingen van de rood- en witbuiken hetzelfde opvallend verschil, zoodat het schijnt, dat 
iedere soort zijn eigen specifiek gedrag in deze heeft. 

Slangen werden in geen van beide gangen aangetroffen, wat wel met het stroomend water samen 
zal hangen, daar hierdoor de bodem bijna overal geheel onder water lag. Wel zouden in uithollingen in 
den wand, in het begin van de eerste gang (de roodbuikengang) stekelvarkens voorkomen, die echter bij 
geen van beide bezoeken gevonden worden. 

Exemplaren van beide soorten naar Buitenzorg opgezonden, werden door Dr. DAMMERMAN gedetermi
neerd, waarvoor hartelijk dank. 

J. H. COERT. 

Homonoia riparia LOUR.- Deze "tropische wilg" (zie Trop. Nat. 1924: 43 e.v .) komt uitvoerig ter 
sprake in de interessante publicatie van I. H. BURKILL over een expeditie naar een oostelijk voorgebergte 
van den Himalaja op de grens met Tibet ("The Botany of the Arbor Expedition", vol. X of the "Records 
of the Botanical Survey of India"). Diens mededeelingen mogen hier als aanvulling op bovenbedoeld 
artikel een plaats vinden. 

Ook in het Arbor-gebergte is de Homonota steeds te vinden op grint- en steenbeddingen der rivieren, 
waar ook voorkomen Rlzabdia aquatica 0. K., Polygonum c!zinense L., Equisetum debile RoxB., een Carex
soort, eenige varens (o.a. Diplazium esculentum Sw., Dryopteris extensa 0. K., P!zegopteris prolijera KUHN) 
en nog eenige lagere planten. 

In den natten tijd staan de Homonola-heesters geheel onder water, doch zoodra in November of 
December het water valt, komen de ontbladerde twijgen met chlorophyl-houdende bast te voorschijn, 
waaraan zich dan de koperkleurige blàderen ontwikkelen . Tegen eind Februari begint de bloei; de eerste, 
mannelijke bloemen verschijnen dicht bij den bodem, waar zij veel warmte ontvangen. De zaden kiemen 
in Januari; de recht opgroeiende zaailingen worden blijkbaar door den eersten bandjir in een hellenden 
stand gebracht. 

Te oordcelen naar den aard der standplaatsen in dat gebied schijnen de voorwaarden voor de 
ontwikkeling van Homonota niet aanwezig te zijn op plaatsen, waar het water langzaam stroomt en zand 
laat bezinken, noch op plaatsen waar èe stroom al te sterk is, maar wel bijzonder daar. waar de stroom 
van vuist- tot kopgrootte steenen opeenstapelt. 

]. B. 


